STATUS FOR SMART GRID OG SMART
ENERGY OMRÅDET

EUDP-sekretariatet
24. august 2015

INDLEDNING........................................................................................................................ 4
SAMMENFATNING ............................................................................................................... 4
BESKRIVELSE AF TEKNOLOGIOMRÅDET ”SMARTGRID OG SYSTEMER” SAMT
TILHØRENDE STRATEGIER OG ROADMAPS ....................................................................... 6
DEN HIDTIDIGE STØTTE ..................................................................................................... 8
PROJEKTOVERSIGTER ...................................................................................................... 11
INTERESSENTERNE ........................................................................................................... 13
STATUS FOR TEKNOLOGIUDVIKLINGEN OG DET VIDERE BEHOV ................................... 18
KOMMERCIALISERINGSPOTENTIALER ............................................................................. 20
INTERNATIONALE SAMARBEJDER.................................................................................... 25

2

FIGURER OG TABELLER
Figur 1: Illustration af Smart Grid og Smart Energy systemer ................................................................. 6
Figur 2: Antal Smart Grid projekter bevilliget af FUD-programmerne ................................................. 8
Figur 3: FUD bevillinger til Smart Grid området ............................................................................................ 9
Figur 4: FUD bevillinger fordelt på de enkelte forskningsprogrammer ............................................... 9
Figur 5: Igangværende og afsluttede EUDP-projekter inden for Smart Grid området. ................ 11
Figur 6: Energiteknologier i EUDP bevilligede projekter ......................................................................... 12
Figur 7: Grids i EUDP bevilligede projekter ................................................................................................... 13
Figur 8: Størrelse på virksomheder i EUDP bevilligede projekter i perioden 2008-2014. ......... 14
Figur 9: Virksomheder i EUDP bevilligede projekter i perioden 2008-2014. .................................. 15
Figur 10: Projektansvarlige virksomheder i EUDP bevilligede projekter. ........................................ 16
Figur 11: Projektansvarlige og partnere i EUDP bevilligede projekter. ............................................. 17
Figur 12: Investeringer og besparelser ved smart grid vs. traditionel udbygning. ........................ 23
Tabel 1: Virksomhedsstørrelser jf. EU's definition. .................................................................................... 14
Tabel 2: Deltagelse i internationale samarbejder inden for Smart Grid området. ......................... 26

3

INDLEDNING
Nærværende notat er udarbejdet med henblik på at give EUDP-bestyrelsen en status på Smart
Grid og Smart Energy (inkl. energilagring) området herunder overblik over offentlig støttede
FUD-støttede projekter med særligt fokus på både afsluttede og igangværende EUDPprojekter for perioden 2005-20141.
Der gives indledningsvist en kort gennemgang af relevante visioner, strategier og roadmaps
på området samt indblik i igangværende arbejde med koblinger til relevans i forhold til de
energipolitiske målsætninger og det fremtidige støttebehov til teknologiudvikling.
Desuden gives en status for den hidtidige støtte, overblik over projekter deltagende
virksomheder samt status for teknologiudviklingen og det videre behov inden for Smart Grid.
Herudover gives en vurdering af kommercialiseringspotentialer forbundet med udrulning af
Smart Grid vs. traditionel udbygning af el-systemet.
Notatet afsluttes med en kort introduktion til de internationale samarbejder inden for Smart
Grid området som EUDP-sekretariatet pt. deltager i.
Notatet er ment som orientering til bestyrelsen, der både kan give en status og et overblik
over teknologiområdet men også pege fremad i forhold til strategiske overvejelser i
forbindelse med bevilling af EUDP-midler.

SAMMENFATNING
FUD-programmerne har samlet bevilliget i alt ca. 1 mia. kr. til projekter inden for
teknologiområdet ”Smart grid og systemer” i perioden 2005-2014. En fjerdedel dvs. ca. 250
mio. dkk er bevilliget af EUDP. Bevillingerne har især været høje i perioden 2011-2014.
Samlet set har andre forskningsprogrammer (ForskEl og Innovationsfonden) bevilliget flere
midler til projekter inden for området. I 2013 var støtten fra EUDP til Smart Grid området den
næstlaveste (kun undergået at området ”Andet”). Støtten fra ForskEL og Det Strategiske
Forskningsråd (nuværende InnovaionsFonden) gjorde dog, at området samlet set fik en 4.
plads. Dette skal ses i lyset af at Smart Grid af FUD-programmerne er udvalgt som et
prioriteret område.
Projektgennemgangen viser, at området dækker mange forskellige energiteknologier
herunder bl.a. varmepumper, vind og solceller, solvarme samt brint- og brændselsceller samt
lagrings- og net-styringsteknologier. Desuden er der projekter, der fokuserer på udvikling af
software og IT-platforme til styring af fremtidens energianlæg og smarte el-system, ligesom
den mest markante bevilling til dags dato - EnergyLab Nordhavn - indgår som et såkaldt
Smart Energy Laboratorium projekt. Projektporteføljen indeholder også transportprojekter
samt teknologier, der knytter sig specifikt til fjernvarme og gassektoren. Udover
teknologiprojekter er der også bevilliget støtte til bl.a. dannelse af partnerskabet ”Smart
Energy Networks”, der har til formål at komme med en vision og strategi for FUD inden for
Smart Energy i Danmark.
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Med udgangspunkt i tal og statistik fra hjemmesiden www.energiforskning.dk
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Interessentanalysen viser, at det antalsmæssigt primært er de store (59 %) og helt små (32
%) virksomheder, jf. EU’s definition af virksomhedsstørrelser2, der har fået tildelt støtte af
EUDP i perioden 2008-2014, og at private virksomheder (62 %) og universiteter (21 %)
udgør de største grupper.
Det er sekretariatets vurdering, at mange af de energiteknologier, der hidtil er bevilliget støtte
til, energiteknologisk godt kan placeres under de områder, som er vurderet særlig relevante
for EUDP-programmet og som derfor bør prioriteres i forbindelse med ansøgningsrunder i
forlængelse af Smart Grid rapporten ”FUD til fremme af el-systemets effektivitet – status og
forslag til udviklingsindsats på Smart-Grid området”. Det er dog sekretariatets vurdering, at
der er brug for yderligere støtte til teknologiudvikling inden for alle de anbefalede områder,
men især inden for energiteknologier og IT-systemer, der kan understøtte et fremtidigt
energimarked med dynamiske prissignaler samt tilhørende forretningsmodeller. Desuden er
projekter målrettet virksomheders processer og indeklima samt projekter med IKT
(informations- og kommunikationsteknologi) som omdrejningspunkt underrepræsenteret i
den nuværende projektportefølje. Disse områder kan således med fordel opprioriteres ved
behandling af EUDP-ansøgninger.
Der er begrænset viden om det potentielle marked, og der er endnu ikke et veludviklet
kommercielt marked for Smart Grid løsninger. Der er dog en række potentielle aktører (bl.a.
Siemens, IBM, Bosch, Clever, Neogrid Technologies, NEAS, OK Energi, Gridmanager og
smartgridalliancen), der har deltaget i FUD-projekter inden for området med henblik på at
udvikle og demonstrerer IT-platforme og værktøjer, der kan implementeres, når markedet
forventeligt er etableret efter 2020.
Sekretariatet følger løbende analyser fra interessenter (bl.a. fra Dansk Energi)og projekter
(bl.a. DREAM-projektet bevilliget af ForskEL3), der kan belyse potentialerne yderligere
ligesom sekretariatet deltager i relevante internationale samarbejder (bl.a. International
Smart Grid Action Network (ISGAN), Smart Grids Plus ERA-Net, The European Electricity Grid
Initiative (EEGI)). De foreløbige meldinger fra EU indikerer også, at Smart Grid og Smart
Energy stadig vil være højt prioriteret i EU regi fremadrettet ikke mindst i kraft at den nye
Energi Union, hvor ”Participation of consumers and smartening the energy system” er nævnt
som en målsætning og prioriteringsområde.

2

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

3

http://www.energiforskning.dk/node/4302
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BESKRIVELSE AF TEKNOLOGIOMRÅDET ”SMARTGRID OG SYSTEMER” SAMT
TILHØRENDE STRATEGIER OG ROADMAPS
I EUDP-regi bruges begrebet systemintegration traditionelt som en fællesbetegnelse for
forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekter inden for områderne Smart Grid, Smart
Energy og energilagring.
De offentlige danske FUD-støtteprogrammer har udpeget Smart Grid og energilagring som to
af tre særligt væsentlige områder ift. at realisere de ambitiøse energipolitiske målsætninger
om en grøn omstilling frem mod 2050 (den tredje er energieffektivisering i bygninger).
Formålet med omstillingen er at opnå de miljømæssige og forsyningssikkerhedsmæssige
fordele ved en uafhængighed af fossile brændsler.
Figuren neden for giver en indikation af, hvilke energisystemer og energitjenester der
normalt er omfattet af de to betegnelser ”Smart Grid” og ”Smart Energy”.

Figur 1: Illustration af Smart Grid og Smart Energy systemer

Neden for gives en kort definition af betegnelserne samt relevante rapporter på området.
Smart Grid
Begrebet smart grid anvendes fortrinsvis om etablering af intelligens i el-systemet ved hjælp
af IT og kommunikationsløsninger samt styring og regulering af el-systemet på både
transmissions- og distributionsniveau. Det øgede behov for fleksibilitet leveres i høj grad af elforbrugerne.
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De danske energiteknologiprogrammer EUDP, ForskEL, ELFORSK og InnovationsFonden
publicerede i november 2014 en rapport4, der giver anbefalinger til fremme af el-systemets
effektivitet, herunder status og forslag til udviklingsindsats på Smart Grid-området.
Rapporten besvarer en række overordnede spørgsmål om, hvor langt Danmark er nu og vil
være i 2020 og 2030 på Smart Grid-området. Desuden peger rapporten på sigtelinjer frem
mod 2050. Rapporten dækker bl.a. områderne el-systemet, energimarkeder, komponenter,
forbrugere og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Arbejdet tager udgangspunkt i
”Roadmap for forskning, udvikling og demonstration inden for Smart Grid frem mod 2020”
udarbejdet i januar 2013.
Rapportens anbefalinger var ret brede hvorfor sekretariatet efterfølgende udarbejdede et
notat med forslag til, hvordan rapportens FUD-rettede anbefalinger kunne bruges af de
danske forskningsprogrammer fremadrettet. Notatet blev fremlagt for EUDP-bestyrelsen på
et møde d. 23. marts 2015.
Smart Energy
Begrebet Smart Energy dækker bredere end Smart Grid og omhandler bedre udnyttelse af
samdrift og sammenhængende energiløsninger hele vejen fra produktion til anvendelse af
energi, ligesom det dækker flere energinet, energiformer og sektorer i den samlede
energiinfrastruktur (el, varme, køling, gas, transport). Internationalt ses også en tendens til
større systemintegration i form af nye koncepter som fx ”Smart Buildings”, ”Smart Cities” og
”Resilient Energy Systems”, hvor tidligere tiders skarpe skelnen mellem energiproducenter og
energiforbrugere ikke længere giver nogen mening.
Da betegnelsen Smart Energy dækker rigtig bredt, har der fra universiteter og
interesseorganisationer været udtrykt interesse for at starte et partnerskab, der kan arbejde
med udvikling af visioner, strategier og roadmaps inden for området. EUDP-bestyrelsen
bevilligede derfor i 2013 projektet ”Partnerskabet Smart Energy Networks – forskning,
udvikling, demonstration”5. Projektet forventes at kunne skabe rammerne for den fremtidige
FUD-indsats inden for Smart Energy området. Projektet publicerede fornyligt en vision for
Smart Energy i Danmark6.
Energilagring
EUDP, ForskEL & ForskVE, Det Strategiske Forskningsråd (nu en del af Innovationsfonden),
ELFORSK og Green Labs publicerede i februar 2014 rapporten ”Status and recommendations
for RD&D on energy storage technologies in a Danish context”7, der giver anbefalinger til
forskning, udvikling og demonstration af teknologier inden for energilagring. Rapporten
beskriver kort analyser af behovet for energilagring i fremtiden og giver en vurdering af, hvor
i energisystemet lagring af energi kan forventes at spille en rolle og, hvorledes lagret energi

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/nyteknologi/elsystemets_effektivitet_nov_2014_incl_english_summary.pdf
4

http://www.energiteknologi.dk/node/7931
http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/3b2dee4c-69cc-4783-9f051d08954095c3/images/Vision_for_Smart_Energy_in_Denmark.pdf
7 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/teknologistrategier/Energilagring/rdd_energy_storage_incl_app.pdf
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kan bidrage til øget fleksibilitet i det fremtidige energisystem. Arbejdet har fokuseret på de
tekniske behov for energilagring helt frem mod 2050.
Desuden fik Energistyrelsen i november 2013 udarbejdet en kortlægning af
varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet8, som
opsamler erfaringer med de etablerede demonstrationsanlæg, en vurdering af
udbygningspotentialet og en vurdering af fremtidige tekniske og økonomiske
udviklingsmuligheder for teknologierne.

DEN HIDTIDIGE STØTTE
Teknologiområdet ”Smartgrid og systemer” har i peioden 2005-2014 samlet modtaget
betydelig støtte fra de danske FUD-programmer. Der er bevilliget støtte til i alt ca. 120
projekter med i gennemsnit hhv. 7 og 19 projekter om året i hhv. perioden 2005-2010 og
2011-2014. Området har således for alvor oplevet en vækst i de senere år.

Antal projekter i perioden 2005-2014: 120
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Figur 2: Antal Smart Grid projekter bevilliget af FUD-programmerne

FUD-programmerne har samlet bevilliget i alt lidt under ca. 1 mia. kr. i perioden 2005-2014
og i gennemsnit ca. 54 mio. kr. om året i perioden 2005-2010 og henimod en tredobling på ca.
154 om året i perioden 2011-2014.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/teknologistrategier/Energilagring/udredning_vedroerende_varmelagringsteknologier_og_store_varmepumper_til_brug_i_f
jernvarmesystemet.pdf
8

8

Bevillinger i perioden 2005-2014
Totalbudget: 1,6 mia. kr
Total tilsagn: 939 mio. kr.
Egen finansiering: 706 mio. kr.
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Figur 3: FUD bevillinger til Smart Grid området

Fordelingen af bevillingerne på de forskellige FUD-programmer fremgår af figurende
nedenfor. EUDP har således bevilliget ca. 247 mio. kr. i perioden 2005-2014 overgået af både
ForskEl og InnovationsFonden (inkl. Det Strategiske Forskningsråd) med hhv. i alt ca. 300 og
395 mio. kr. i perioden.
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Figur 4: FUD bevillinger fordelt på de enkelte forskningsprogrammer
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Nedenstående figurer9 viser støtten til Smart Grid området sammenlignet med andre
teknologiområder:

Det ses, at støtten til Smart Grid og systemer toppede i 2011 kun overgået af Bio og affald.
Siden 2012 har støtten til området ligget omkring midterfeltet. I 2013 var støtten fra EUDP til
Smart Grid området den næstlaveste (kun undergået at området ”Andet”). Støtten fra ForskEL
og Det Strategiske Forskningsråd (nuværende InnovaionsFonden) gjorde dog at området
samlet set fik en 4. plads.
Ovenstående skal ses i lyset af at Smart Grid af FUD-programmerne er udvalgt som et
prioriteret område.

9

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/energi14_web_3.pdf
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PROJEKTOVERSIGTER
EUDP har i perioden 2005-2014 bevilliget i alt 32 projekter, hvoraf 9 er afsluttet og 23 stadig i
gang.
Program
Antal af Projekttitel

Status på EUDP-bevillgede projekter
Status

Afsluttet

I gang
23

9

Total

Figur 5: Igangværende og afsluttede EUDP-projekter inden for Smart Grid området.

Projekterne spænder over mange forskellige energiteknologier og energisektorer. En oversigt
over de bærende energiteknologier i projekterne er givet nedenfor.
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Af oversigten kan man se, at bl.a. en del varmepumpeprojekter (VP), hvori der indgår en eller
anden form for styring ifht. variable elpriser, fylder en del i projektporteføljen (i alt 7
projekter) ligesom vind og solceller (hhv. 3 og 4 projekter), solvarme (i alt 3 projekter) samt
brint- og brændselsceller (i alt 2 projekter) også indgår. Projekter med lagrings- og netstyringsteknologier (i alt 4 projekter) samt projekter, der fokuserer på udvikling af software
og IT-platforme til styring af fremtiden energianlæg og smarte el-system (i alt 2 projekter),
indgår også, ligesom den mest markante bevilling til dags dato EnergyLab Nordhavn indgår
som et såkaldt Smart Energy Laboratorium projekt. Med bevillingen af dette projekt er der
dermed også for alvor åbnet op for projekter, der omhandler flere grids (el, varme, køling) og
sket en transition fra Smart Grid til Smart Energy. Projektporteføljen indeholder også
transportprojekter (2 i alt) samt teknologier, der knytter sig specifikt til fjernvarme og
gassektoren (2 i alt). Udover teknologiprojekter er der også bevilliget støtte til bl.a. dannelse
af partnerskabet ”Smart Energy Networks”, der har til formål at komme med en vision og
strategi for FUD inden for Smart Energy i Danmark.
Program
Antal af Projekttitel

EUDP bevilligede projekter
- energiteknologier involveret
6
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Energiteknologier

Figur 6: Energiteknologier i EUDP bevilligede projekter

Der er med andre ord tale om et teknologiområde, der favner ret bredt.
Udover energiteknologier indgår et eller flere energi-grids i projekterne. Det ses, at de fleste
projekter stadig kun fokuserer på el-nettet (13 i alt), men at især diskussionen omkring
indpasningen af store eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet og dermed en integration
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af el-systemet med fjernvarmesystemet giver anledning til flere projekter inden for dette
område (8 i alt).
Program
Antal af Projekttitel

EUDP bevilligede projekter
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2
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Figur 7: Grids i EUDP bevilligede projekter

INTERESSENTERNE
I det følgende gives et indblik i, hvilke type virksomheder der har fået tildelt støtte inden for
teknologiområdet ”Smart Grid og systemer” i perioden 2008-2014.
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Antal af Virksomhedstype

EUDP bevilligede projekter
- størrelse virksomheder
1%
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Figur 8: Størrelse på virksomheder i EUDP bevilligede projekter i perioden 2008-2014.

De største grupper er således store (59 %) og helt små virksomheder (32 %) jf. EU’s definition
af virksomhedsstørrelser10. EU’s definition af virksomhedsstørrelser fremgår af
nedenstående tabel:

Tabel 1: Virksomhedsstørrelser jf. EU's definition.

10

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Antal af Størrelse

EUDP bevilligede projekter
- virksomhedstyper
11%

21%
5%

1%

Virksomhedstype

Anden
Myndighed
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Privat virksomhed
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62%

Figur 9: Virksomheder i EUDP bevilligede projekter i perioden 2008-2014.

Det er således private virksomheder (62 %) og universiteter (21 %), der udgør de største
grupper blandt dem, der har fået EUDP støtte.
Neden for er givet et overblik over projektansvarlige virksomheder i de bevilligede EUDPprojekter. Figuren giver en indikation af, hvilken type virksomheder der er initiativtager til at
udarbejde EUDP-ansøgninger, herunder dannelse af konsortier med relevante offentlige og
private virksomheder under teknologiområdet. Det ses, at DTU, Planenergi og Teknologisk
Institut har projekt ansvar for flere projekter end gennemsnittet. Herudover er det en
blanding af energiselskaber, kommuner, teknologivirksomheder og en enkel
brancheorganisation (DI), der optræder som projektansvarlig.
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Program
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Figur 10: Projektansvarlige virksomheder i EUDP bevilligede projekter.

De projektansvarlige virksomheder har dog dannet konsortier med andre partnere, der hver
især indgår i projektet med viden og kompetencer. Figuren neden for forsøger at give et
overblik over partnere tilknytte de enkelte projektansvarlige. Alt i alt har ca. 100
virksomheder deltaget i projekter bevilliget af EUDP. Flere virksomheder har deltaget flere
gange både som projektansvarlige og partnere.

16

Figur 11: Projektansvarlige og partnere i EUDP bevilligede projekter.
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STATUS FOR TEKNOLOGIUDVIKLINGEN OG DET VIDERE BEHOV
EUDP-sekretariatet fremlagde som nævnt en vurdering af områder som værende særlig
relevante for EUDP-programmet og som derfor bør prioriteres i forbindelse med
ansøgningsrunder i forlængelse af Smart Grid rapporten ”FUD til fremme af el-systemets
effektivitet – status og forslag til udviklingsindsats på Smart-Grid området”. Områderne er listet
nedenfor:
1. El-systemet
 Analyseværktøjer til sikring af acceptabel forsyningskvalitet i
distributionsnettene
2. Energimarkeder
 Nye markedsdesign, der understøtter dynamiske prissignaler
 Forretningsmodeller for fleksibelt elforbrug
3. Komponenter
 El-produktion: vindmøller og vindparkers evne til at stabilisere nettet, nye
kraftværkstyper til perioder uden vind og til reserve og spidslast, store
varmepumper egnet til drift i fjernvarmesystemerne i kombination med
kraftvarmeværker
 Energikonvertering: processer og brændselstyper til energikonvertering med
vægt på termodynamisk effektivitet, lagringsmuligheder og
omkostningseffektivitet, opgradering af biogasser og metanisering af brint til
indfødning i naturgasnettet
4. Forbrugere
 Virksomheders processer og indeklima: fleksibilitet i styring af processer
forbrug og produktion, intelligent styring af tekniske anlæg (f.eks. ventilation og
køling) i forhold til prognoser for varmeindfald og udetemperaturer samt
bygningens orientering
5. IKT (Informations- og kommunikationsteknologi)
 Datapræsentation: forskellige muligheder for visning af data til
kontrolrumspersonalet, smartphones bør testes for at sikre en korrekt
opfattelse af tilstanden og korrekte handlinger
 Beslutningstagning: bedre værktøjer til at afgøre systemets tilstand og
konsekvens af handlinger
EUDP-bestyrelsen gør desuden opmærksom på, at lagring er en problemstilling, som det i høj
grad er relevant at beskæftige sig med allerede nu og ikke – som anført i rapporten – efter
2020.
Det er sekretariatets vurdering, at mange af de energiteknologier i de EUDP-projekter, der
hidtil er bevilliget støtte til energiteknologisk (jf. Figur 6 ), godt kan placeres under
ovenstående kategorier. Det er dog sekretariatets vurdering, at der er brug for yderligere
støtte til teknologiudvikling inden for alle kategorier, men især inden for energiteknologier og
IT-systemer, der kan understøtte et fremtidigt energimarked med dynamiske prissignaler
samt tilhørende forretningsmodeller. Projektansøgning EcoGrid 2.0, optimeret drift af
elsystemer gennem fleksibelt elforbrug (J. nr. 64015-0082) er eksempel på et projekt, der
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falder inden for denne kategori. Desuden er projekter målrettet virksomheders processer og
indeklima samt projekter med IKT (informations- og kommunikationsteknologi) som
omdrejningspunkt underrepræsenteret i den nuværende projektportefølje. Disse områder
kan således med fordel opprioriteres ved behandling af EUDP-ansøgninger.
I rapporten ”Status and recommendations for RD&D on energy storage technologies in a Danish
context (February 2014)” udpeges flg. hovedområder som anbefalelsesværdige inden for det
kommende tiår, og rapporten giver for hvert enkelt område nærmere, detaljerede tekniske
anbefalinger11:
Lagring af energi i kemiske forbindelser
Teknologierne til lagring af kemisk energi i form af kemiske forbindelser – kulstofholdige eller
ikkekulstofholdige kemiske brændsler – har et betydeligt potentiale til at løse næsten alle
tekniske behov for energilagring i det fremtidige danske energisystem. Danmark har desuden
en række stærke FU&D grupperinger som dækker et bredt spektrum af el-til-brændstof
teknologier.
Batterier
Batterier har attraktive lagringsegenskaber med hensyn til f.eks. effekt og responstid over for
ændrede spændinger over elektroderne. Batterier vil uden tvivl spille en betydelig rolle i det
fremtidige danske energisystem, og der er i Danmark et stigende industrielt og
forskningsmæssigt engagement i avancerede batterier og batteristyring.
Termisk energilagring
At binde forskellige sektorer af energisystemet (f.eks. el og varme) sammen vil blive stærkt
medvirkende til at skabe fleksibilitet og frihedsgrader i det fremtidige energisystem og
termisk energilagring - i form af lagring af varme eller kulde – er en vigtig teknisk
forudsætning for at nå væsentlige mål på dette punkt, ligesom termisk energilagring har
afgørende betydning for forbedring af energieffektivitet i husholdninger og industri.
Rapportens arbejde har fokuseret på de tekniske behov for energilagring i det fremtidige
danske energisystem frem mod 2030 og 2050 og giver således ikke ny viden eller data
vedrørende fremtidig økonomi i forbindelse med brug af energilagring.
Det er sekretariatets vurdering, at ”Energilagring” som fagområde passer fint ind i en Smart
Energy kontekst, da lagring af en væsentlig forudsætning for indpasning af mere vedvarende
energi i det danske energisystem. Der er bevilliget en række EUDP-projekter inden for
områder inden for både ”Smart Grid og systemer” og andre teknologiområder (f.eks. tilskud til
udvikling af sæsonvarmelager i tilknytning til storskala solvarmeanlæg). Eksempler på
energiteknologier i de bevilligede EUDP-projekter (jf. Figur 6) er bl.a. projekter, der
indeholder batteriløsninger i tilknytning til vind og solcelleproduktion med henblik på at
stabilisere el-nettet, men også projekter der omhandler store varmepumper i
fjernvarmesystemet og udvikling af teknologi til el-biler eller brint og brændselsceller
projekter, hvor brinten produceres gennem elektrolyse baseret på vindmølle-el. Energilagring
favner derfor bredt rent teknologimæssigt og kan også forventes at blive et større

Den fulde rapport kan hentes her: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/teknologistrategier/Energilagring/rdd_energy_storage_incl_app.pdf
11

19

teknologiområde fremadrettet. Et eksempel på et større EUDP-projekt, hvori der indgå mange
elementer af energilagring er EnergyLab Nordhavn, der da også er defineret som et Smart
Energy projekt.

KOMMERCIALISERINGSPOTENTIALER
Der er endnu ikke et veludviklet kommercielt marked for Smart Grid løsninger. Der er dog en
række potentielle aktører, der har deltaget i FUD-projekter inden for området med henblik på
at udvikle og demonstrerer IT-platforme og værktøjer, der kan implementeres, når markedet
forventeligt er etableret efter 2020. Der er således begrænset viden om det potentielle
marked og kommercialiseringsmuligheder.
ForskEl-programmet bevilligede dog i 2012 det såkaldte DREAM-projekt (Danish Renewable
Energy Alligned Markets). Fase 1 i projektet har til formål, at ”udføre de nødvendige analyser
og design af smart grid løsninger for efterfølgende at udføre en troværdig og kommercielt
levedygtig fuld skala demonstration med stor koncentration af varmepumper, elbiler og smart
grid teknologi”12. Projektet blev afsluttet og rapporteret i december 2014.
I projektet indgår en vurdering af, hvilke aktører der kan forventes at agere på et kommende
Smart Grid marked som såkaldte aggregatorer eller service providers samt en belysning af
forretningskoncept og værdikæden i forbindelse med udrulning af Smart Grid målrettet
private husholdninger. Projektet forsøger bl.a. at belyse flg. spørgsmål:






Hvordan den teknologiske værdikæde bag en kommerciel aktør er sammensæt
Hvordan den forretningsmæssige værdikæde er sammensat
Hvilke rammebetingelser der driver etableringen af en kommerciel aktør
Den værdi, som en kommerciel aktør kan tilføre en husstand med fleksibelt forbrug
Den værdi, som en kommerciel aktør tilfører elnettet i form af at sælge fleksibilitet

De væsentligste konklusioner og vurderinger fra projektets arbejde er opsummeret nedenfor:
Energiteknologier og hardware, der indgår i projektets Smart Grid koncepterne er bl.a.
varmepumper, solcellesystemer, elbiler og Home Automation systemer.
De Aggregatorsoftwareløsninger og kommunikationsinterfaces, der udvikles, skal typisk
kunne håndtere alle informationsudveklinger mellem energiteknologierne og aggregatoren,
men også:






Inddata fra kontrakt med forbrugeren (rådighedsbånd for fleksibilitet)
Kommunikation i nær realtid med involveret udstyr
Interface til elmarkeder
Prognoser, herunder vejrmeldinger
Optimeringsrutiner og brugerinterface

Projektet nævner flg. eksempler på udbydere af softwareløsninger, der kan bringes i spil:

12

http://www.energiforskning.dk/node/4302
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Intelligent Energi AMBA (interface og dataserver – teknisk aggregator)
EMT (aggregeringssoftware med optimeringsrutiner m.m.)
Siemens (aggregeringssoftware med optimeringsrutiner m.m.)
IBM (aggregeringssoftware med optimeringsrutiner m.m.)
Bosch (teknisk og kommerciel aggregator for VP-løsninger)
Clever (teknisk og kommerciel aggregator for elbilers opladning)
Spirae (aggregeringssoftware med optimeringsrutiner m.m.)

I rapporten nævnes flg. relevante drivere for det kommercielle marked i Danmark13:




Ønsket om at integrere mere vedvarende energi med henblik på at nedbringe CO2forbruget
Ønsket om at undgå store fremtidige investeringer til netforstærkning
Ønsket om at realisere et økonomisk potentiale i forhold til fleksibilitetsprodukter.

Med henblik på at opnå en forståelse for potentielle kommercielle aktørers/aggregatorers syn
på mulighederne for at træde ind i rollen som decideret aggregator eller som leverandør til en
aggregator identificerede TI og Deloitte følgende virksomheder, som det forekom relevant at
indlede en dialog om markedsmulighederne i projektet:
Neogrid Technologies, NEAS, OK Energi, Gridmanager, IBM og smartgridalliancen.
Hertil kommer, at Deloitte har drøftet forretningsmulighederne i relation til aggregatorrollen
med advokatfirmaet Two Birds, som har en førende rolle internationalt i relation til juridiske
aspekter relateret til udvikling og implementering af smartgrid og kommercielle aktører.
Nedenfor opsummeres konklusionerne på baggrund af drøftelserne med markedsaktørerne:






Der er en udbredt og stærk forventning blandt markedsaktørerne om, at smartgrid bliver
fremtiden, og at udrulning af smartgrid vil ske inden for de næste 5-15 år. Det er også en
opfattelse, at udvikling af en kommerciel aktør/aggregator er en forudsætning for, at
udrulning af smartgrid kan finde sted.
Markedsaktørerne peger også på, at udrulning af smartgrid formentligt kommer til at tage
længere tid i Danmark end i andre lande, fordi der ikke på samme måde som i andre lande
er en brændende platform i form af hyppige netnedbrud. Dette betyder, at der ikke er den
samme mængde af lavthængende frugter at høste fra en økonomisk betragtning ved
udrulning af smartgrid.
Markedsaktørerne peger endvidere på, at der er behov for en offentlig understøttelse af
aggregatorfunktionen, idet markedet p.t. ikke er modent, hvorfor en
aggregator/kommerciel aktør ikke vil blive etableret på kommercielle vilkår i det
nuværende marked. Hertil kommer, at markedsaktørerne peger på, at der er behov for en
helhedsorienteret indsats, hvor alle aktørerne i elsystemet inddrages, hvis satsningen skal
lykkedes.

I andre lande med ustabile el-net (f.eks. USA, Sydeuropa, udviklingslande m.fl.) kan det være andre drivere der
er gældende f.eks. at undgå nedbrud i nettet. Dette vurderes, dog ikke til at være tilfældes for Danmark og det
nordiske el-system.
13
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Markedsaktørerne har en opfattelse af, at der er behov for en aggregator, men samtidig ser
virksomhederne ikke sig selv i den rolle. Derimod opfatter de sig som under/komponentleverandører til en kommende aggregator. Dette er en kraftig indikation af, at
der er behov for at understøtte en egentlig aggregator/ kommerciel aktør. På baggrund af
dialogen med markedsaktørerne forekommer det ikke, at der en virksomhed, der er på
nippet til at gå i markedet som kommerciel aktør/aggregator.
Teknologien forekommer ikke at være den ultimative udfordring. De teknologiske
løsninger er allerede udviklede, og der kan etableres proof of concept. Udfordringen
består i at koble de økonomiske/finansielle løsninger sammen med de teknologiske. Der
er p.t. stor teknologisk fokus på smartgrid. Fremadrettet er der behov for et mere
forretningsorienteret fokus med henblik på at understøtte udrulning af smartgrid.
Markedet for balanceydelser er endnu for småt til at være attraktivt for en kommerciel
aktør. Et estimat fra en af markedsaktørerne er, at der hvert år bruges ca. 2 mia.kr. på
balancering af elnettet i Danmark. Ved smart eller intelligent balancering af nettet er
forbrugeren udbyderen af fleksibilitet, og hvis hvert led i værdikæden skal have del i
gevinsten ved denne fleksibilitet, vil der være en lille bid af kagen tilbage til den
kommercielle aktør. Dette synspunkt deles blandt flere af markedsaktørerne.
Markedet ser i højere grad forretningsmuligheden i at sælge smarte komponenter til
forbrugeren, som kan sikre forbrugeren en besparelse på varmeregningen, ved at
forbrugeren forbruger strøm på billige tidspunkter. Fokus er på varmepumper og elbiler i
denne sammenhæng, herunder primært varmepumper, idet markedet herfor vurderes
modent. Med andre ord ser markedsaktørerne i højere grad en forretningsmulighed i et
direkte salg til forbrugeren med afsættet i en økonomisk besparelse for forbrugeren frem
for markedet for balanceydelser.
En nødvendig rammebetingelse er, at standarder ensrettet på tværs af Europa, hvis
aggregering skal lykkedes i et kommercielt perspektiv. Årsagen er, at
kommunikationsenhedernes funktion har afgørende betydning for fx en varmepumpes
mulighed for at respondere på prissignaler. Derfor kan der ikke etableres en kommerciel
forretningssucces, hvis der skal udvikles kommunikationsdevices med forskellige
standarder til fx alle de forskellige europæiske markeder.
Hertil kommer, at de fleste husstande har en fornuftig internetopkobling. Næste skridt er
mængden af data. Der er brug for en effektiv softwareplatform, som skal understøtte både
teknik og forretning.
Behov for nye service providere, som kan håndtere de mere komplekse installationer i
danske hjem og i anden sammenhæng. Der er behov for et full service-koncept med
ingeniører, håndværkere, IT-personale og økonomer, hvis udrulning af smartgrid skal
lykkedes.
Vilkårene for elhandlerne skal tilpasses og forbedres, så de understøtter
smartgridmarkedet, dynamiske tariffer og andre elnet-relaterede services.
Projektet har også reflekteret over flg.:





Forretningen ved smartgrid – hvor tjenes pengene?
Værdien, som en kommerciel aktør tilfører en smartgrid-ready husstand i form af mindre
elregning
Værdien, som en kommerciel aktør tilfører elnettet i form af at sælge fleksibilitet.
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I forhold til ovenstående refereres bl.a. til Projektet Smart Grid i Danmark14, hvor der i en
bilagsrapport er foretaget en lignende sammenligning, hvor omkostninger til produktion og
forbrug er estimeret frem til 2025. Investeringsomkostningerne er opsplittet på
investeringstype og omfatter netforstærkninger, software hos TSO og netselskaber, automatik
hos slutbrugeren mv. Det anslås, at disse investeringer har en nutidsværdi i 2010-priser på
9,8 mia.kr. og giver en gevinst på 8,2 mia.kr. som følge af besparelser i regulerkraft,
elproduktion og andet. Resultat er således en samfundsmæssig meromkostning på 1,6 mia.kr.,
som skal ses i lyset af en omkostning på 7,7 mia.kr. ved traditionelle investeringer i nettet
frem mod 2025.
Ovenstående er også skitseret i figuren nedenfor:

Figur 12: Investeringer og besparelser ved smart grid vs. traditionel udbygning.

14

Kilde: Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport, Dansk Energi & Energinet.dk
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Ovenstående beregninger er under opdatering hos Dansk Energi, da forudsætninger om især
elbiler og varmepumper skal opdateres. Dansk Energi har oplyst er analysearbejdet forventes
færdiggjort i september/oktober 2015.
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INTERNATIONALE SAMARBEJDER
EUDP sekretariatet deltager pt. i følgende samarbejder på EU og internationalt niveau:
Samarbejdsfora
International Smart Grid
Action Network (ISGAN)15

Kort beskrivelse af formål
ISGAN er et samarbejdsprogram
for Smart Grids udmøntet under
det såkaldte Clean Energy
Ministerial (CEM) initiativ16 og
gjort operationel via en ”IEA
Implementing Agreement”.
Samarbejdet foregår på
medlemslandeniveau og er pt. det
eneste samarbejdsorgan af
slagsen.
ISGAN arbejder pt. med i flg. 7
Annexes:

Status
ISGAN består af repræsentanter på
myndighedsniveau fra i alt ca. 25 lande. Danmark blev
formelt medlem af ISGAN pr. 1.3.2015. På baggrund af
beskrivelserne af de enkelte Annexes17 har EUDP
vurderet, at de relevante er Annex 5: ”Smart Grid
International Research Facility Network (SIRFN)” og
Annex 6: ”Power T&D System”. EUDP er således gået
formelt ind i disse pr. 1.8.2015 med hhv. DTU og
Dansk Energi som tovholdere. EUDP er repræsenteret
på styregruppe niveau (betegnes ”ExCo” der står for
Executive Committee) og deltager i ca. 2 møder om
året.

Strategi
EUDP arbejder for at danske videns
institutioner og virksomheder sidder
med i de relevante Annexes med henblik
på, at bidrage til international
vidensudveksling og deltagelse i
internationale Smart Grid projekter.

Energinet.dk er ”national contact” fra dansk side af og
deltager som sponsor i det seneste fælles ”research

ERA-Net Smart Grids Plus vurderes til at
være en udmærket platform for danske

EUDP har midler der kan søges til at
deltage i IEA-samarbejde, og relevante
virksomheder opmuntres til at søge
disse.

Annex 1: Smart Grid Inventory
Annex 2: SG Case Studies
Annex 3: Benefit - Cost Analyses
Annex 4: Synthesis of Insights
Annex 5: SIRFN
Annex 6: Power T&D Systems
Annex 7 : Smart Grid Transitions
Smart Grids Plus ERANet18

ERA-Net Smart Grids Plus er et
samarbejde mellem 21 lande og

http://www.iea-isgan.org/
http://www.cleanenergyministerial.org/
17 http://www.iea-isgan.org/?c=2/27
15
16

18

http://eranet-smartgridsplus.eu/

EUDP-sekretariatet
24. august 2015

The European Electricity
Grid Initiative (EEGI)20

regioner. Formålet er at fremme
de rette teknologier,
markedsdesign,
forbrugertilslutning for at opnå
EU’s mål inden for Smart Gridsvisionen: Et europæisk el-system
der integrerer vedvarende energi
og fleksible forbrugs- og
produktionsteknologier, designet
til et el-net med høj
forsyningssikkerhed og samtidig
bidrage til reduktion af
drivhusgase emissioner på en
omkostningseffektiv måde.

call” med en samlet finansiering på 40 mio. EUR 19.
Energinet.dk har stillet ca. 5 mio. DKK inkl. EUfinansiering til rådighed for danske deltagere, der skal
søge via Energinet.dk’s ForskEL-program. EUDP
følger programmet som observatør og deltager i
relevant møder og workshops.

videns institutioner og virksomheder
mhp. at søge midler og deltage i
internationale smart grid og smart
energy projekter.

EEGI er et af de førende
industrielle initiativer i EU under
SET-Plan der foreslår et 9 årigt
FUD program der skal udvikle
fremtidens elnet i Eurpora. Der er
lavet et roadmap for perioden
2013-2022 og en
implementeringsplan 2014-2016.

Danmark er medlem af det såkaldte EII team (Energy
Industry Initiative) bestående af Industrien, EUkommissionen og medlemslande samt (hvis relevant)
andre interessenter (videnskabelige og finansielle
institutioner etc.). Gruppen refererer til styregruppen
for SET-Plan. Organiseringen omkring SET-Plan
arbejdet er under forandring og ENS/EUDP afventer
udmelding omkring EII’s fremtidige rolle og funktion.
De foreløbige meldinger fra EU indikerer dog at Smart
Grid og Smart Energy stadig vil være højt prioriteret i
EU regi ikke mindst i kraft at den nye Energi Union,
hvor ”Participation of consumers and smartening the
energy system” er nævnt som en målsætning og
prioriteringsområde.

EUDP deltager i EEGI teammøder og
koordinere i øvrigt vores indsats i
samråd med den danske repræsentant i
program komite for Horizon 2020 i EU.

Tabel 2: Deltagelse i internationale samarbejder inden for Smart Grid området.
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http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/
http://www.gridplus.eu/eegi

EUDP er i dialog med Energinet.dk
omkring status på antal ansøgninger fra
danske deltagere for at vurdere
interessen for programmet. Hvis det
viser sig, at Energinet.dk’s midler ikke
kan dække støtten til ellers gode og
kvalificerede ansøgninger kan EUDP
overveje at deltage som medsponsor
samt reservere midler til programmet i
2016.

